Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )
Příloha č.1
Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2015, 2016
k zápisu č. 8/2016 ze dne 21.10.2016 v areálu kulturního domu v Hajánkách

6d)_7_2015

Víceúčelový objekt na hřišti v Hajánkách

4b)_8_2015

Byla odevzdána dokumentace na víceúčelový objekt p. Ing. Drhlíkovi. Po osobním
jednání 17.10.2016 s paní Havlišovou ze Stavebního úřadu zjištěna nutnost
vyhotovení kompletní dokumentace pro ohlášení stavby.
V JEDNÁNÍ
Zajistí : V. Pospíšil
Termín: Průběžně
Vodovod do horního Hájku.
P. Malášek občany navštíví osobně s návrhem průzkumu zájmu o připojení
vodovodu v horním Hájku . Zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Zajistí: P. Malášek

4a)_2_2016

Dřevník u kulturního domu
Byla odevzdána zjednodušená dokumentace na výjezdním zasedání RM panu
Ing. Drhlíkovi. Finance na materiál budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na r. 2017.
V JEDNÁNÍ

4c)_3_2016

Termín: 25.11.2016

Zajistí : V. Pospíšil

Termín: Průběžně

Osvětlení na hajánském kopci.
V sobotu 1.10.2016 proběhla brigáda na hajánském kopci, které se zúčastnilo 15
místních obyvatel. OV děkuje všem za pomoc a spolupráci.
SPLNĚNO

4g)_2_2016

Cesta nad domy v Hajánkách.
Na výjezdním zasedání RM dohodnuta úprava cesty a její vyspravení pomocí
recyklátu. Je nutné se dohodnout na odstraněné vrchní části cesty, aby další vrstva
materiálu nezpůsobila zatékání dešťové vody na pozemky sousedních parcel.

5b)_4_2016

5b)_5_2016

V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně
Rozhlas v Hajánkách
Byl natažen nový kabel ke stožáru nad starší částí budovy KD, kde je provozováno
pohostinství. Zjištěna byla také nutnost zavěšení nového venkovního vedení po
sloup u domu č.p. 3.
V ŘEŠENÍ
Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil
Termín: Průběžně
Přípojka pro osvětlení hřiště
Osvětlení hřiště je dokončeno a v provozu.

SPLNĚNO

5c)_5_2016

Spolupráce s panem J. Ráckem
Sjednat další schůzku a zaplatit smluvenou cenu za odevzdanou první část.
Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil
Termín: 28.10.2016

5d)_5_2016

Vybudování zpevněné cesty k objektům nad KD
V JEDNÁNÍ
Zajistí: L. Kotouček

Termín: Průběžně

…................................
Ladislav Kotouček
předseda OV

Dne: 30.10.2016
Zapsala : Pavlína Pospíšilová

….................................
Václav Pospíšil - člen
ověřovatel zápis

